
 

 

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE17 IPE/SI/000011) sofinancirajo Evropska unija preko 

programa LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji. Za vsebino tega gradiva so odgovorni samo avtorji. Ta vsebina ne odraža nujno 
mnenja Evropske unije. Zato za vsebino in iz nje izhajajočo morebitno uporabo informacij Evropska izvajalska agencija za podnebje, 

infrastrukturo in okolje ter Evropska komisija ne prevzemata odgovornosti. 

 
KMETJE OHRANJAMO TRAVNIKE ŠTAJERSKE 

 
 
 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj (v 
nadaljevanju: KGZ Ptuj), Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj,  

 
 

na podlagi 
LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji [LIFE 

integrated project for enhanced management of Natura 2000 in Slovenia] LIFE17 

IPE/SI/000011 - LIFE-IP NATURA.SI in Grant Agreement LIFE17 IPE/SI/000011 LIFE-

IP NATURA.SI, ki je bil podpisan 25. 11. 2018, 

 
objavlja 

 
JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV  

V PROJEKT LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011) 
 
 

1. OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU: 
 

Namen javnega 
poziva 

Namen javnega poziva je pridobivanje upravičencev za 
vključevanje v aktivnosti projekta LIFE-IP NATURA.SI - 
LIFE17 IPE/SI/00011, ki bodo pripomogle k ohranjanju ali 
izboljšanju stanja ter zagotavljanju dolgoročnega upravljanja 
površin na območju traviščnih habitatov metuljev 
mravljiščarjev in tarčnih habitatnih tipov na projektnem 
območju, ki leži na območju Natura 2000 Dravinja s pritoki 
(SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005), Ličenca pri 
Poljčanah (SI3000214), Bočka ravan na območju Boč-
Haloze-Donačka gora (SI3000118) in Volčeke (SI3000213) 
in je določeno v Prilogi 2 Uredbe o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000, Uradni list RS, št. 49/04, 
110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. 
US, 3/14, 21/16 in 47/18) 

Objava in rok za 
vložitev vlog 

Javni poziv je objavljen na spletnih mestih www.kgz-ptuj.si in 
www.natura2000.si dne 13. 04. 2022 in bo odprt do porabe 
sredstev (zaključek javnega poziva bo objavljen na spletnih 
mestih). 

Obdobje 
upravičenosti 
stroškov 

Do 31. 12. 2026. 

Dodatne informacije 
o javnem pozivu 

Po elektronski pošti: jelka.brdnik@kgz-ptuj.si 
Po telefonu: 031 600 982, vsak delovnik med 7.00 in 15.00 
uro. 

 
 

http://www.kgz-ptuj.si/
http://www.natura2000.si/
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2. PREDMET VKLJUČITVE V PROJEKT LIFE-IP NATURA.SI 
 
Vlagatelji lahko oddajo vloge za vključitev v aktivnosti projekta za naslednje sklope: 

1. sklop A – prilagojeno kmetovanje 
o oprema oz. mehanizacija za brezplačno uporabo (kosilnica, balirka, 

sušilnica za bale …) 
2. sklop B – prilagojeno kmetovanje 

o finančno nadomestilo za zagotavljanje ustreznega upravljanja s 
kmetijskimi zemljišči; 

3. sklop C – najem in odkup zemljišč. 
 
 
3. POMEN IZRAZOV 
 
Izrazi, uporabljeni v tem dogovoru, pomenijo: 

1. »vlagatelj« je fizična ali pravna oseba oziroma skupina oseb, ki se želi vključiti 

v projekt LIFE-IP NATURA.SI - LIFE17 IPE/SI/00011 in odda vlogo na javni 

poziv; 

2. »upravičenec« je vlagatelj, katerega vloga je potrjena s strani ocenjevalne 

komisije. Upravičenec se s podpisom sporazuma oz. pogodbe o vključitvi v 

aktivnosti projekta LIFE-IP NATURA.SI zaveže, da bo za določeno obdobje 

upravljal z zemljišči, v skladu s cilji projekta LIFE-IP NATURA.SI (ohranjanja ali 

izboljšanja stanja ter zagotavljanja dolgoročnega upravljanja površin na 

območju traviščnih habitatov metuljev mravljiščarjev in tarčnih habitatnih tipov); 

3. ime »LIFE-IP NATURA.SI« pomeni akronim LIFE integriranega projekta za 

okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji [LIFE integrated project for 

enhanced management of Natura 2000 in Slovenia] LIFE17 IPE/SI/000011 - 

LIFE-IP NATURA.SI. 

 
 
4. RAZPISNO PODROČJE IN POSEBNE DOLOČBE ZA POSAMEZNI SKLOP 
 
Vključevanje v projekt LIFE-IP NATURA.SI se deli na tri sklope: 
 

1. Sklop A 

Vlagatelj se lahko prijavi z vlogo na sklop A, če je/so: 

- kmetijsko gospodarstvo (skladno s 3. členom Zakona o kmetijstvu1); 
                                                           
1 Zakon o kmetijstvu v 3. členu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) določa, da je kmetijsko gospodarstvo organizacijsko in poslovno 
zaokrožena gospodarska celota, ki obsega eno ali več proizvodnih enot, se ukvarja s kmetijsko ali 
kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, ima enotno vodstvo, naslov ali sedež, ime ali firmo in je organizirano 
v eni izmed naslednjih oblik: 

- pravna oseba, 
- samostojna podjetnica posameznica ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem 

besedilu: samostojni podjetnik posameznik), 
- fizična oseba, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in je vpisana v Centralni 

register prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP), 
- kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri čemer se za kmetijo šteje 

tudi čebelarka ali čebelar, ki ni samostojni podjetnik posameznik, 
- agrarna skupnost, 
- pašna skupnost. 
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- skupina kmetijskih gospodarstev, ki se povežejo z namenom skupne uporabe 
opreme oz. mehanizacije; 

- stanovsko združenje (društvo, zadruga), ki združuje kmetijska gospodarstva, 
oziroma se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in bo prejela opremo oz. 
mehanizacijo za skupno uporabo ter se na podlagi tega zaveže, da bo upravljala 
z določeno površino zemljišč skladno s cilji projekta.  

 
2. Sklop B 

Vlagatelj se lahko prijavi z vlogo na sklop B, če je/so: 

- kmetijsko gospodarstvo (skladno s 3. členom Zakona o kmetijstvu); 

- stanovsko združenje (društvo, zadruga), ki združuje kmetijska gospodarstva, 

oziroma se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo ter se na podlagi tega zaveže, da 

bo upravljala z določeno površino zemljišč skladno s cilji projekta. 

 
3. Sklop C 

V sklop C se lahko prijavijo vlagatelji: 
- ki imajo v lasti kmetijsko zemljišče in ga želijo prodati ali dati v najem; 
- ki imajo v najemu kmetijsko zemljišče in ga želijo dati v podnajem. 

 
 
5. SPLOŠNA PRAVILA  
 
5.1 Splošne določbe za posamezni sklop 

Vlagatelj (in člani), kadar je vlagatelj skupina mora za vključitev v aktivnosti projekta 
izpolnjevati sledeče pogoje: 
- Oprema oz. mehanizacija iz sklopa A se lahko uporablja, denarna sredstva iz 

sklopa B se lahko prejmejo in storitve iz sklopa C se lahko izvajajo le na 

površinah/parcelah na projektnem območju ki: 

o leži na posebnem ohranitvenem območju omrežja Natura 2000: 

- Dravinja s pritoki (SI3000306), 
- Dravinjska dolina (SI5000005), 
- Ličenca pri Poljčanah (SI3000214), 
- Bočka ravan na območju Boč-Haloze-Donačka gora (SI3000118), 
- Volčeke (SI3000213) 
- in je določeno v Prilogi 2 Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 
35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18); 

 

o leži na že določenih prioritetnih površinah izven območja Nature 2000; 

 

o je raba zgoraj navedenih površin trajni travnik (šifra rabe - 1300).  

 
5.2 Oblika vključitve v projekt 
Upravičenec podpiše sporazum oz. pogodbo, na podlagi katere se zaveže, da bo 
zagotavljal ustrezno upravljanje s kmetijskimi zemljišči. 
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Prilagojeno kmetovanje na površinah za ohranjanje metuljev mravljiščarjev se bo 
izvajalo na način: 

 košnja in paša se ne izvaja med 15. junijem in 15. septembrom; 

 mulčenje in gnojenje se ne izvaja skozi vse leto; 

 če se izvaja košnja, krma ne sme ostati na travinju; 

 apnenje se ne izvaja; 

 ohranja se naravni relief in značaj travnikov; 

 trava pred spravilom na travniku odleži vsaj 2 dni. 

Prilagojeno kmetovanje na površinah za ohranjanje tarčnih habitatnih tipov se bo 
izvajalo na način: 

 košnja in paša se izvaja po 30. maju; 

 mulčenje se ne izvaja; 

 gnojenje z organskimi gnojili je omejeno na 40 kg dušika iz organskih gnojil 

na hektar;  

 če se izvaja košnja, krma ne sme ostati na travinju;  

 apnenje se ne izvaja;  

 ohranja se naravni relief in značaj travnikov; 

 trava pred spravilom na travniku odleži vsaj 2 dni. 

Postopek najema oziroma odkupa iz sklopa C bo potekal skladno z veljavno 
zakonodajo Republike Slovenije. 

 
5.3 Časovni okvir izvedbe 
Upravičenec, s katerim se sklene sporazum oz. pogodba, mora pričeti z uporabo 
opreme oz. mehanizacije oziroma upravljanjem z zemljišči skladno s pogoji določenimi 
v sporazumu oz. pogodbi. 

 
5.4 Posebnosti in pogoji 
Posebni pogoji: 

 kmetijsko gospodarstvo oz. skupina kmetijskih gospodarstev bo pridobila v 

brezplačno uporabo opremo oz. mehanizacijo (pri čemer se upošteva okvirno 

vrednost 2.750 EUR z DDV za 1 hektar vključene površine) ali 

 kmetijsko gospodarstvo bo za 1 ha vključene površine pridobilo finančno 

nadomestilo v primeru zagotavljanja upravljanja na površinah za ohranjanje 

metuljev mravljiščarjev – 549 EUR na hektar letno ter v primeru zagotavljanja 

upravljanja na površinah za ohranjanje tarčnih habitatnih tipov – 544 EUR 

na hektar letno. 

 Kmetija bo še vsaj 5 let po koncu projekta na vključeni površini  zagotavljala 

upravljanje v skladu s sporazumom oz. pogodbo. 

 
 

5.5 Obveznosti upravičenca 
Po vključitvi v projekt s podpisom sporazuma oz. pogodbe mora upravičenec 
izpolnjevati naslednje obveznosti: 

- z zemljišči bo upravljal tako, da bo sledil ohranjanju ali izboljšanju stanja ter 
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zagotavljanju dolgoročnega upravljanja površin na območju traviščnih habitatov 

metuljev mravljiščarjev in tarčnih habitatnih tipov na projektnem območju 

projekta LIFE-IP NATURA.SI.  

Upravičenec mora upoštevati, da z istimi kmetijskimi zemljišči ni vključen v izvajanje 
katerega drugega projekta/ukrepa za isti namen, v okviru katerega je upravičen do 
javnih sredstev in ta ne bodo predmet financiranja pri drugih projektih/ukrepih (v smislu 
prispevka v naravi), za kar vlagatelj jamči s podpisom Izjave vlagatelja (Priloga 2). 
 
Upravičenca – lastnika kmetijskih površin oz. najemnika (posestnika), ki se priključi 
razpisanim aktivnostim projekta LIFE-IP NATURA.SI podpis sporazuma oz. pogodbe, 
ne odvezuje od upoštevanja zahtev navzkrižne skladnosti in zahtev operacij Kmetijsko-
okoljskih in podnebnih plačil (KOPOP; PRP 2015 - 2020). 
 
 
6. SANKCIJE ZARADI NEIZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI 
 
V primeru, da upravičenec po podpisu sporazuma oz. pogodbe ne prične z 
dogovorjenim upravljanjem s kmetijskimi zemljišči v določenem roku po odobritvi 
vključitve v projekt, mora vrniti že prejeto opremo in mehanizacijo oz. finančno 
nadomestilo, upravičenca pa se izključi iz projekta. 
 
V kolikor se na podlagi pregledov na terenu samem ugotovi, da upravičenec ne 
upravlja s kmetijskimi zemljišči v skladu s sporazumom oz. pogodbo, mora vrniti že 
prejeto opremo in mehanizacijo oz. finančno nadomestilo, upravičenca pa se izključi iz 
projekta. 
 
V primeru, da partner projekta ugotovi, da upravičenec ni izpolnil obveznosti zaradi 
višje sile, upravičenec ni dolžan vrniti opreme in mehanizacije oz. prejetega finančnega 
nadomestila. 
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7. MERILA 
 
Vloge vlagateljev bo pregledovala ocenjevalna komisija in sicer v obliki ocenjevanja po 
spodaj navedenih merilih. 
 
SPLOŠNA MERILA  

 Merilo DA/NE 

1. 
Prijava je v celoti izpolnjena na predpisanem obrazcu, dostopnem 
na spletnih mestih www.kgz-ptuj.si in www.natura2000.si 

 

2. Prijavi so priložene vse v javnem pozivu zahtevane izjave in priloge.  

3. Prijava je prispela pravočasno in je pravilno označena ter zaprta.  

4. Vlagatelj izpolnjuje pogoje za upravičenca v projektu.  

5. 

Upravičenec bo aktivnosti izvajal na enem izmed naslednjih 
območij Nature 2000: 

 Dravinja s pritoki (SI3000306), 

 Dravinjska dolina (SI5000005), 

 Ličenca pri Poljčanah (SI3000214), 

 Boč-Haloze-Donačka gora (SI3000118), 

 Volčeke (SI3000213) oz. 
upravičenec bo aktivnosti izvajal na že določenih prioritetnih 
površinah izven območja Nature 2000. 

 

6. 

Površine, s katerimi se upravičenec prijavlja na poziv, so bile s 
strani strokovnjakov v projektu LIFE-IP NATURA.SI določene kot 
prioritetne površine za ohranjanje metuljev mravljiščarjev oziroma 
tarčnih habitatnih tipov2. 

 

7. 
Aktivnosti, predlagane za vključitev v projekt, se še niso pričele 
izvajati oz. so se v letu vključitve izvajale v skladu z aktivnostmi 
prilagojene kmetijske prakse in imajo za to ustrezna dokazila. 

 

8. 
Upravičeni stroški predlaganih aktivnosti se ne financirajo iz drugih 
virov (prepoved dvojnega financiranja). 

 

9. 
Upravičenec ima za izvedbo aktivnosti pridobljena vsa s pozivom 
zahtevana soglasja (kjer je to potrebno). 

 

 
 
 
POSEBNA MERILA 

V kolikor je odgovor pri točki 6. NE, se za vključitev površin3, ki s strani strokovnjakov 
v projektu LIFE-IP NATURA.SI niso bile določene kot prioritetne vlogo ocenjuje po 
naslednjih posebnih merilih. Podlaga za uvrstitev površine v ukrep ohranjanja metuljev 
mravljiščarjev oziroma v ukrep ohranjanja tarčnih habitatnih tipov je potencialni sloj za 
vpis v operacijo Posebni traviščni habitati (HAB) in Traviščni habitati metuljev (MET) 
ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP). 

                                                           
2 Površine, ki niso opredeljene kot prioritetne se lahko vključijo v projekt po predhodni odobritvi s strani Zavoda 
RS za varstvo narave oz. strokovnjakov za metulje. 
3 Površine, ki ležijo znotraj območja Natura 2000 Dravinja s pritoki, Dravinjska dolina, Ličenca pri Poljčanah, Boč-
Haloze-Donačka gora in Volčeke in površine, ki ležijo v oddaljenosti 100 m od meje teh Natura 2000 območij oz.  
v oddaljenosti 100 m od površin, ki so jih kot prioritetne opredelili strokovnjaki in ležijo izven Natura 2000 
območij.  

http://www.kgz-ptuj.si/
http://www.natura2000.si/
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Posebna merila za vključevanje površin izven prioritetnih območij za ohranjanje 
metuljev mravljiščarjev na Traviščih Štajerske: 
 
 

Posebna merila Obrazložitev 
Št. 

točk 
Max. 
točke 

1. Prisotnost tarčnih 
vrst metuljev na 
površini* 

Na površini s katero se vlagatelj vključuje v projekt, je 
bila s strani strokovnjakov potrjena prisotnost 
strašničinega in/ali temnega mravljiščarja. 

100 

100 
Na površini s katero se vlagatelj vključuje v projekt, s 
strani strokovnjakov ni bila potrjena prisotnost 
strašničinega in/ali temnega mravljiščarja. 

0 

*Prisotnost vrste na posamezni površini preverjajo strokovnjaki tekom trajanja projekta, tj. do 
leta 2026. 
 

V kolikor je na površini s katero se vlagatelj vključuje v projekt, bil najden strašničin 
in/ali temni mravljiščar, vlagatelj prejme največje število možnih točk, tj. 100 točk in 
nadaljnje točkovanje več ni potrebno. V nasprotnem primeru je potrebno površino 
oceniti po merilih od št. 2 do št. 7.  
 

Posebna merila Obrazložitev 
Št. 

točk 
Max. 
točke 

2. Oddaljenost od  
za metulje prioritetne 
površine 1 ali 2 

Površina oz. površine s katerimi se vlagatelj vključuje v 
projekt je od najbližje za metulje prioritetne površine 1 
ali 2 oddaljena manj kot 150 m. 

30 

30 
Površina oz. površine s katerimi se vlagatelj vključuje v 
projekt je od najbližje za metulje prioritetne površine 1 
ali 2 oddaljena 150 - 1000 m. 

15 

Površina oz. površine s katerimi se vlagatelj vključuje v 
projekt je od najbližje za metulje prioritetne površine 1 
ali 2 oddaljena več kot 1000 m. 

5 

3. Povezljivost 
habitatov in 
populacije 

Vključitev površin/e bistveno pripomore k doseganjem 
ciljev projekta.  

20 

20 
Vključitev površin/e delno pripomore k doseganjem 
ciljev projekta. 

10 

Vključitev površin/e ne pripomore k doseganjem ciljev 
projekta. 

0 

4. Mokroten značaj 
in/ali naravne 
reliefne značilnosti 
travnika 

Površina oz. površine, s katerimi se vlagatelj vključuje v 
projekt imajo mokroten značaj in/ali naravne reliefne 
značilnosti. 

15 

15 
Površina oz. površine, s katerimi se vlagatelj vključuje v 
projekt imajo deloma mokroten značaj in/ali naravne 
reliefne značilnosti. 

10 

Površina oz. površine, s katerimi se vlagatelj vključuje v 
projekt nimajo mokrotnega značaja in/ali naravnih 
reliefnih značilnosti. 

5 

 
 
 
5. Velikost vključene 
površine 

Površina oz. površine s katerimi se vlagatelj vključuje v 
projekt tvorijo zaokroženo celoto površine več kot 2 ha. 

15 

15 
 

Površina oz. površine s katerimi se vlagatelj vključuje v 
projekt tvorijo zaokroženo celoto površine 0,5 do 2 ha. 

10 

Površina oz. površine s katerimi se vlagatelj vključuje v 
projekt tvorijo zaokroženo celoto površine manj kot 0,5 
ha. 

5 
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Posebna merila Obrazložitev 
Št. 

točk 
Max. 
točke 

6. Prisotnost 
zdravilne strašnice  

Na površini oz. površinah, s katerimi se vlagatelj 
vključuje v projekt, je prisotnih več kot 20 rastlin 
zdravilnih strašnic na hektar. 

10 

10 
Na površini oz. površinah, s katerimi se vlagatelj 
vključuje v projekt, je prisotnih manj kot 20 rastlin 
zdravilnih strašnic na hektar. 

5 

 
7. Način upravljanja 
travnika 

Površina oz. površine, s katerimi se vlagatelj vključuje v 
projekt imajo znake ekstenzivnega upravljanja. 

10 

10 
Površina oz. površine, s katerimi se vlagatelj vključuje v 
projekt imajo znake intenzivnega upravljanja. 

0 

SKUPAJ   100 
 

Prag za vključitev v ukrep za ohranjanje metuljev mravljiščarjev je 65 točk. 
 

 

 

Posebna merila za vključevanje površin izven prioritetnih območij za ohranjanje 
tarčnih habitatnih tipov na Traviščih Štajerske: 
 

Posebna merila Obrazložitev 
Št. 

točk 
Max. 
točke 

1. Mokroten značaj 

in/ali naravne 

reliefne 

značilnosti 

travnika 

Površina s katero se vlagatelj vključuje v projekt imajo 
mokroten značaj in/ali naravne reliefne značilnosti. 

30 

30 
Površina s katero se vlagatelj vključuje v projekt imajo 
deloma mokroten značaj in/ali naravne reliefne 
značilnosti. 

20 

Površina s katero se vlagatelj vključuje v projekt nimajo 
mokrotnega značaja in/ali naravnih reliefnih značilnosti. 

0 

2. Način upravljanja 

travnika 

Površina, s katero se vlagatelj vključuje v projekt ima 
znake ekstenzivnega upravljanja. 

30 
30 

Površina, s katero se vlagatelj vključuje v projekt ima 
znake intenzivnega upravljanja. 

10 

3. Povezljivost 

površin 

habitatnega tipa 

Vključitev površine bistveno pripomore k doseganjem 
ciljev projekta. 

20 

20 
Vključitev površin delno pripomore k doseganjem ciljev 
projekta. 

10 

Vključitev površine ne pripomore k doseganjem ciljev 
projekta. 

0 

4. Oddaljenost od 

za habitatni tip 

prioritetne 

površine 1 ali 2 

Površina s katero se vlagatelj vključuje v projekt, je 
sosednja od prioritetne površine 1 ali 2 za habitatni tip. 

20 

20 Površina s katero se vlagatelj vključuje v projekt, ni 
sosednja parcela od prioritetne površine 1 ali 2 za 
habitatni tip. 

10 

SKUPAJ   100 
 

Prag za vključitev v ukrep za ohranjanje tarčnih habitatnih tipov je 60 točk. 
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8. ROKI IN NAČIN PRIJAVE 
 
Vlagatelji lahko oddajo vlogo v času od objave javnega poziva. Javni poziv bo objavljen 
do porabe sredstev. Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na 
naslov KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj ali osebno dostaviti med 
ponedeljkom in petkom med 7.00 in 15.00 uro. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali 
vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razvidno: 

- naslov vlagatelja, 
- datum oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se pošilja po pošti) ali tajništvo KGZ 

Ptuj (če se dostavi osebno), 
- oznaka, ki se glasi: »Ne odpiraj – vloga za vključitev v projekt LIFE-IP 

NATURA.SI«. Na ovojnici je lahko namesto tega tudi oprema kuverte, ki je del 
razpisne dokumentacije (Priloga 5). 

 
 
9. OBRAVNAVA IN POSTOPEK VKLJUČITVE V PROJEKT 
 
Obravnavo vseh pravočasnih in administrativno popolnih vlog izvede komisija sproti, 
po vrstnem redu prispelosti. Komisija bo ugotavljala pravočasnost, popolnost in 
izpolnjevanje pogojev javnega poziva ter v primeru, ko gre za vključitev površin, ki s 
strani strokovnjakov v projektu LIFE-IP NATURA.SI niso bile določene kot prioritetne, 
tudi ovrednotila vloge na podlagi posebnih meril. 
 
V primeru, da je pri točki 6. splošnih meril vloga ocenjena z NE, gre vloga v nadaljnji 
postopek ocenjevanja pri ocenjevalni komisiji, in sicer še glede na posebna merila. 
Ocenjevalna komisija ocenjuje vlogo po posameznih posebnih merilih na podlagi 
terenskega ogleda v času vegetacijske sezone. Pri posameznem posebnem merilu je 
možno dati različno število točk, pri tem pa je pri posameznem posebnem merilu 
določeno najvišje število točk. Z vlagateljem, ki je dosegel zadostno število točk, se 
podpiše sporazum oz. pogodba. 
 
Po končanem postopku ocenjevanja ocenjevalna komisija pregleda ali je vloga prejela 
dovolj točk pri ocenjevanju in ali je na razpolago še dovolj sredstev in nato ocenjevalna 
komisija potrdi vlogo. 
 
Vlagatelja se obvesti o vključitvi v projekt oziroma izključitvi iz nadaljnjih postopkov. 
 
Po poteku pritožbenega roka se z vlagateljem, katerega vloga je pri vseh splošnih 
merilih ocenjena z DA, oz. z vlagateljem, ki je dosegel zadostno število točk po 
posebnih merilih podpiše sporazum oz. pogodba. Postopek najema oziroma odkupa 
iz sklopa C bo potekal skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. 
 
 
Sredstva bodo razdeljena po vrstnem redu prejetja vlog. 
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10. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE 
 
Razpisna dokumentacija javnega poziva k vključitvi v aktivnosti projekta vsebuje: 

- PRILOGA 1 – Prijavni obrazec vlagatelja za vključitev v aktivnosti projekta LIFE-

IP NATURA.SI, 

- PRILOGA 2 – Izjava vlagatelja oz. člana skupine za Javni poziv za vključitev v 

projekt LIFE-IP NATURA.SI, 

- PRILOGA 3 – Izjava lastnika zemljišča za Javni poziv za vključitev v projekt 

LIFE-IP NATURA.SI, 

- PRILOGA 4 – Načrt prioritetnih površin, 

- PRILOGA 5 – Oprema ovojnice za vlogo. 

 
Vlagatelj ob oddaji vloge priloži sledeče priloge, ki so izpolnjene: 

- PRILOGA 1 – Prijavni obrazec vlagatelja za vključitev v aktivnosti projekta LIFE-

IP NATURA.SI z dokumenti: 

o izris parcel (mapna kopija oz. katastrski načrt) z označenimi parcelami 

za vključitev, 

o izpis iz zemljiške knjige,  

o načrt upravljanja z opremo oz. mehanizacijo – v primeru, ko se prijavlja 

skupina vlagateljev (in bo vseboval določitev upravljavca opreme oz. 

mehanizacije, uporabnike opreme oz. mehanizacije, kdo bo nosil stroške 

vzdrževanja in v kakšen razmerju. Upravljavski načrt morajo podpisati 

vsi vključeni člani). 

- PRILOGA 2 – Izjava vlagatelja za Javni poziv za vključitev v projekt LIFE-IP 

NATURA.SI, 

- PRILOGA 3 – Izjava lastnika zemljišča za Javni poziv za vključitev v projekt 

LIFE-IP NATURA.SI. 

 
 
Razpisna dokumentacija s prilogami je dostopna na spletnih mestih www.kgz-ptuj.si in 
www.natura2000.si. 
 
Dodatne informacije o javnem pozivu dobite pri partnerju projekta LIFE-IP NATURA.SI 
KGZ Ptuj na telefonski številki 031 600 982 od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 
uro, po elektronski pošti jelka.brdnik@kgz-ptuj.si ali osebno po predhodnem 
dogovoru. Kontaktna oseba je Jelka Brdnik. 
 

http://www.kgz-ptuj.si/
http://www.natura2000.si/

